
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
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CIRCULAR/COGER/N. 07 Brasília- DF, 25 de fevereiro de 2009. 

Ref.: Processo Administrativo 245/2007- TRF1 
Assunto: código de barras Siget-JF 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES ·~dUÍZES .. FEDERAIS DIRETORES DE FORO 
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Excelência que ? rotin 
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barras com o númerp do é~rçc.~s.~9 foi liberada para o 1° Gn~t~.,U~ .. sist~ma SIGET JF a partir 
iB 1\~~- \.·,. · ./.) ::>::/.0;:~;·_~> .( · 'f:ft/ ~ ,.,,. ~ .. . : · ·.·;2~: . >,~r &:~; .1::: 

de 02/02/2009 e, p·ara a~,:in~Tfçãd·Cfe':Jor~a~ ~ytomática,,<:~··e~beÇa~ho dos documentos 

elaborados no siste~:a nã~:tie~e:ráicont~t·'tâí*~~~0~,ê textÇ>~>ta~t1~as e!~L imagens, conforme 

modelo anexo ~'-L~~~rrhaçáe~gª4 ,l: ,Jj . .,/·:/ 
~ ~.~ 

A~Vl 
}c~,~~ • ,~.j/ct;;,.<''"" 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO 

'Ref. Processo N. 245/2007-TRF1 Em, 22 de janeiro de 2009 

' 
Senhor Diretor da Disij, 

Em at~nção aos termos do despacho exarado às fls. 33 dos autos do Processo em 

epígrafe, informamos a V.S8
. sobre a implementação do código de barras referente ao 

. "' 
/'

4 númeró do processo, qu~ o procedimento já está implantando no 2° Grau desde Novembro 

de 2008. 

Em referência às fls. 02, a respeito do pedido de disponibilização do código de 

barras em processos do 1° Grau, informamos que estará disponível a partir do dia· 
. ' . 

02/02/2009 no sistema SIGETJF. Para atender ao pedido citado, os doçumentos 

elaborados no SIGET JF não deverão conter caixas de texto, tabelas e imagens no 

cabeçalho do documento, permitindo ao sistema efetuar a inserção do código de barras, 

de forma automática e coesa, e assim seguir o exemplo padrão presente às fls. 14 do 

Processo. 

Sugerimos a Coger/Cojef a divulgação a todas as unidades sobre o uso do Siget. 

Atenciosamente, 
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Divisão de Sistemas Judiciais 
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